
FELLES STRATEGI FOR BRUK AV NÆRINGS- OG 

MILJØTILSKUDD I SKOGBRUKET (NMSK) FOR KOMMUNENE I 

AKERSHUS  2017-2019, med unntak av Lørenskog, Rælingen, Skedsmo og 

Nittedal             

Fylkesmannen i Oslo og Akershus, 28.3.17. 

Laget i samarbeid med kommunenes skogbruksansvarlige i møte 24.1.17 med 

tilbakemeldinger fra kommunene innen 15.3.17. 

Strategien omfatter: 

Tilskudd til ungskogpleie – prioritet 1, tilskudd til suppleringsplanting - pr. 2, tilskudd til 

markberedning – pr. 3. 

Tiltak Eiendommer med produktivt areal  

< 10 000 dekar 

Eiendommer med produktivt areal  

> 10 000 dekar 

Tilskudd  Tilskudd  

Ungskogpleie     

Suppleringsplanting     

Markberedning     

 

Prosentsatser og grenseverdier for det enkelt år fastsettes av kommunene og 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus ved slutten av året det foregående år.   

 

Generelt vilkår for tilskudd 

Ved gjennomføring av tiltak skal det tas hensyn som angitt i skoglovas berekraftforskrift §§ 3 

og 5. 

 

Ungskogpleie 

Formål 

Formålet er å stimulere til økt kvalitetsproduksjon i produksjonsskog. 

Tilskuddet prioriterer tiltak på midlere og høy bonitet tidlig i foryngelsesfasen. 

Vilkår 

Dette regelverket gjelder for tilskudd til ungskogpleie i hogstklasse II (foryngelse). 

Middelhøyde etter tiltak skal være maksimalt 10 meter. 

Tilskuddssats 

Tilskuddet utbetales som en prosentsats av reguleringskostnad begrenset av et 

maksimumsbeløp pr. dekar. 

 

 

 



Suppleringsplanting 

Formål 

Formålet er å sikre tilfredsstillende foryngelse og med det økt verdiskaping i skogbruket, 

samtidig som miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner 

blir ivaretatt og utviklet. 

Vilkår  

Behovet for supplering skal skyldes avgang av tidligere utsatte planter. Ved planting før 

supplering skal det minimum være satt ut det berekraftforskriften angir som minste anbefalte 

antall planter som for den enkelte bonitet. 

Tilskuddssats 

Tilskuddet utbetales som en sats pr. plante 

 

Markberedning 

Formål 

Formålet er å skape bedre etablerings- og vekstvilkår for planter og bedre spire- og 

etableringsvilkår for frø. 

 

Tilskuddssats 

Tilskuddet utbetales som en prosentsats av kostnadene begrenset av et maksimumsbeløp pr. 

dekar. 

 

Vedlegg 

TILTAK OG SATSER FOR 2017.  

  



NÆRINGS- OG MILJØTILSKUDD I SKOGBRUKET (NMSK) FOR 2017 

 

TILTAK OG SATSER FOR 2017.  

Gjelder for alle kommuner i Akershus med unntak av Lørenskog, Skedsmo, Rælingen og 

Nittedal. 

 

I 2017 gis det kun NMSK-tilskudd til ungskogpleie. 

Tiltak Eiendommer med produktivt areal  

< 10 000 dekar 

Eiendommer med produktivt areal  

> 10 000 dekar 

Tilskudd  Tilskudd  

Ungskogpleie 150 kr/daa 35 % 100 kr/daa 25 % 

 

 

Utgangspunktet for beregning av satser er tildeling av NMSK-midler FPR 2017 fra 

Landbruksdirektoratet, aktivitet ut fra skogfondstatistikk2014-2016 og mål for Skogstrategien 

2016-2019.  

 

Tilskudd gis fra en felles avsetning av NMSK-midler for de kommunene som har felles 

strategi. 

Tildelt NMSK-beløp fra Landbruksdirektoratet til Fylkesmannen i Oslo og Akershus i 2017 

gir ikke grunnlag for lokale NMSK-tilskudd til suppleringsplanting og markberedning i 2017 

Tilskudd til suppleringsplanting gis fra ordningen om tettere planting. Ordningen 

administreres av Landbruksdirektoratet. Informasjon om ordningen følger vedlagt. 

 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus, 28.3.17. 

EEF. 

 



 

NÆRINGS- OG MILJØTILSKUDD I SKOGBRUKET (NMSK) 

FOR 2018  

 
TILTAK OG SATSER FOR 2018 

Gjelder for alle kommuner i Akershus med unntak av Lørenskog, Skedsmo, Rælingen og 

Nittedal.  
 

 

 I 2018 gis det kun NMSK-tilskudd til ungskogpleie. 
 

Tiltak Eiendommer med produktivt areal  
 
< 10 000 dekar 

Eiendommer med produktivt areal  
 
> 10 000 dekar 

  

  

  Tilskudd Tilskudd 

Ungskogpleie   150 kr/dekar 35 %   100 kr/dekar 25 % 

 

Utgangspunktet for beregning av satser er tildeling av NMSK-midler fra Landbruksdirektoratet i 

2018, aktivitet ut fra skogfondstatistikk 2015-2017 og mål for Skogstrategien 2016-2019. 

 

Tilskudd gis fra en felles avsetning av NMSK-midler for de kommunene som har felles strategi. 

 

Tildelt NMSK-beløp fra Landbruksdirektoratet til Fylkesmannen i Oslo og Akershus i 2018 gir 

ikke grunnlag for lokale NMSK-tilskudd til suppleringsplanting og markberedning i 2018. 

 

Tilskudd til suppleringsplanting gis fra ordningen om tettere planting. Ordningen administreres av 

Landbruksdirektoratet.  

 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus, 12.3.18. 

 

ABT. 


